Strana první.

NZ 1020/2020
N
821/2020

STEJNOPIS

Notářský zápis
sepsaný dne 21.9.2020 (dvacátého prvního září roku dva tisíce dvacet) Mgr. Václavem Vodou, notářem
v Praze, na místě samém v Praze, v sídle společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE, v budově na
adrese Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1. ---------------------------------------------------------Účastník: Obchodní společnost Česká zbrojovka Partners SE, se sídlem Opletalova 1284/37, Nové
Město, 110 00 Praha 1, IČO: 058 51 777, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl H, vložka 1879, zastoupená předsedou představenstva Ing. Lubomírem Kovaříkem,
datum narození 18.2.1971, bydliště Klausova 2575/9, Stodůlky, 155 00 Praha 5, (dále jen „Ing. Lubomír
Kovařík“), společně s místopředsedou představenstva Hanou Balounovou, datum narození
12.3.1976, bydliště Na palouku 3219/3, Strašnice, 100 00 Praha 10, (dále jen „Hana Balounová“), kteří
jsou dle vlastního prohlášení a předloženého výpisu z obchodního rejstříku oprávněni zastupovat
společnost Česká zbrojovka Partners SE společně, (dále jen „společnost Česká zbrojovka Partners SE“
nebo „účastník“ nebo „jediný akcionář“), -------------------------------------------------------------------------------jako jediný akcionář obchodní společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE, se sídlem Opletalova
1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 291 51 961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 962, (dále jen „společnost CZG - Česká zbrojovka Group SE“
nebo „společnost“), což účastník prokázal předložením výpisu z obchodního rejstříku, kde je jako jediný
akcionář uveden účastník, a dále předložením výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů ze dne,
o kterém prohlásil, že se jedná o aktuální výpis z Centrálního depozitáře cenných papírů, vystavený
k rozhodnému dni. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Lubomír Kovařík a Hana Balounová, jejichž totožnost byla prokázána z předložených platných
úředních průkazů, prohlašují každý sám za sebe, že jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu
právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a dále že společnost Česká zbrojovka Partners SE
je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis,
jako úpadce nepodala insolvenční návrh a není v úpadku.----------------------------------------------------------Existence společnosti Česká zbrojovka Partners SE byla prokázána předložením ověřeného výstupu
z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1879, vydaného
Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze, pod číslem V 2074/2020, o němž účastník zastoupený
statutárním orgánem prohlásil, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti Česká zbrojovka
Partners SE zapisované do obchodního rejstříku. ---------------------------------------------------------------------Existence společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE byla prokázána předložením ověřeného výstupu
z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 962, vydaného Mgr.
Václavem Vodou, notářem v Praze, pod číslem V 2073/2020, o němž účastník zastoupený statutárním
orgánem prohlásil, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE
zapisované do obchodního rejstříku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Společnost Česká zbrojovka Partners SE prohlašuje, že vlastní všech 29.838.000 (dvacet devět
milionů osm set třicet osm tisíc) kusů kmenových akcií společnosti CZG - Česká zbrojovka Group
SE v zaknihované podobě znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 0,10 Kč (deset
haléřů), což prokázala předložením výpisu z obchodního rejstříku, kde je jako jediný akcionář
uveden účastník, a dále předložením výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů, o kterém
prohlásila, že se jedná o aktuální výpis z Centrálního depozitáře cenných papírů, vystavený
k rozhodnému dni. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

(2)

Na základě toho se valná hromada společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE nekoná a
působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Článek 2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Společnost Česká zbrojovka Partners SE činí jako jediný akcionář společnosti CZG - Česká zbrojovka
Group SE při výkonu působnosti valné hromady společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE tato
rozhodnutí:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1)

Společnost Česká zbrojovka Partners SE, se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00
Praha 1, IČO: 058 51 777, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl H, vložka 1879, podle ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále též jen „zákon
o obchodních korporacích“), prohlašuje, že se vzdává přednostního práva na upsání nových
akcií společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE upisovaných při zvýšení základního kapitálu
společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE až do výše 691.163,80 Kč (šest set devadesát jedna
tisíc sto šedesát tři korun českých a osmdesát haléřů), ze současné výše základního kapitálu
2.983.800,- Kč (dva miliony devět set osmdesát tři tisíc osm set korun českých) na 3.674.963,80
Kč (tři miliony šest set sedmdesát čtyři tisíc devět set šedesát tři korun českých a osmdesát
haléřů), po zvýšení základního kapitálu společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE. ------------

(2)

Jediný akcionář společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE rozhoduje o zvýšení základního
kapitálu společnosti peněžitým vkladem o částku až do 691.163,80 Kč (šest set devadesát
jedna tisíc sto šedesát tři korun českých a osmdesát haléřů), ze současné výše základního
kapitálu 2.983.800,- Kč (dva miliony devět set osmdesát tři tisíc osm set korun českých) na
celkovou částku 3.674.963,80 Kč (tři miliony šest set sedmdesát čtyři tisíc devět set šedesát tři
korun českých a osmdesát haléřů), po zvýšení základního kapitálu společnosti za následujících
podmínek: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(A)

(B)

Nepřipouští se upisování akcií nad částku 691.163,80 Kč (šest set devadesát jedna tisíc
sto šedesát tři korun českých a osmdesát haléřů). Připouští se upisování akcií pod částku
691.163,80 Kč (šest set devadesát jedna tisíc sto šedesát tři korun českých a osmdesát
haléřů); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií znějících
na jméno až do počtu až 6.911.638 (šest milionů devět set jedenáct tisíc šest set třicet
osm) kusů v závislosti na rozsahu zvýšení základního kapitálu, o jmenovité hodnotě
jedné akcie 0,10 Kč (deset haléřů), které budou všechny vydány v zaknihované podobě.
Vylučuje se možnost upisovat nové akcie ve více kolech. S nově upsanými akciemi
nebudou spojena žádná zvláštní práva a budou s nimi spojena stejná práva jako s
akciemi již vydanými. Stávající akcie společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE, jejich
druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny; ------------------------------------------------

(C)

Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen
pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určenému zájemci; nové akcie ani
jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; ------------------------------------------

(D)

Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se jediný
oprávněný akcionář vzdal přednostního práva na úpis. Všechny akcie budou nabídnuty
jednomu určenému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti, a to společnost
Česká zbrojovka Partners SE, se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha
1, IČO: 058 51 777, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl H, vložka 1879, (dále jen „předem určený zájemce“ nebo „společnost Česká
zbrojovka Partners SE“); ------------------------------------------------------------------------------------

(E)

Určením emisního kursu nových akcií bude pověřeno představenstvo společnosti s tím,
že nejnižší emisní kurs nebude nižší než částka 290,- Kč (dvě stě devadesát korun
českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (deset
haléřů) vydanou v zaknihované podobě; --------------------------------------------------------------

(F)

Upisování akcií může začít bezodkladně po přijetí tohoto usnesení (počátek běhu
upisovací lhůty); ----------------------------------------------------------------------------------------------

(G)

Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 1 (jeden) měsíc. Počátek běhu upisovací lhůty
bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem doručením návrhu smlouvy
o úpisu akcií; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

(H)

Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE, v budově
na adrese Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, vždy v každý pracovní den
lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se společnost a předem
určený zájemce nedohodnou jinak; ----------------------------------------------------------------------

(I)

Akcie budou upsány způsobem uvedeným v ustanovení § 479 zákona o obchodních
korporacích, tedy smlouvou o úpisu akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy
smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené
v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích. K upsání akcií bude poskytnuta
lhůta 1 (jednoho) měsíce od doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií; ---------
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(3)

Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne
upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. K okamžiku zápisu změny výše
základního kapitálu společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE do obchodního rejstříku
musí být splacen emisní kurs upsaných akcií v plné výši, a to na účet č. 500087552/0800,
vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. ------------------------------------------------------------

Jediný akcionář společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE schvaluje podání žádosti k přijetí
nových kmenových akcií společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu, a to na
segment regulovaného trhu ve smyslu § 56 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na
kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, Prime Market společnosti Burza cenných
papírů Praha, a.s., IČO 47115629, se sídlem v Praze 1, Rybná 14/682, PSČ 110 05, internetové
stránky www.pse.cz (BCPP), a to dle Burzovních pravidel, část VI., „Podmínky přijetí akcií na
burzovní trh Prime Market“.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vyjádření notáře podle § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád -----------------Já, Mgr. Václav Voda, notář v Praze, prohlašuji ve smyslu § 70 a § 70a notářského řádu, že byly splněny
všechny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu, že činěné právní jednání je v souladu s
právními předpisy, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis
do obchodního rejstříku a byly splněny potřebné formality stanovené zvláštním zákonem pro toto
právní jednání pro zápis do obchodního rejstříku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení účastníkem zastoupeným
statutárním orgánem schválen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------za společnost Česká zbrojovka Partners SE
---------------------------------------------------------------------- Ing. Lubomír Kovařík, předseda představenstva
--------------------------------------------------------------------- Hana Balounová, místopředseda představenstva
----------------------------------------------------------------------- Ing. Lubomír Kovařík, v.r., Hana Balounová, v.r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mgr. Václav Voda, v.r. -------------------------------------------------------------------------------------------------------L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Václav Voda, notář v Praze -----------------------------------------------------

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 21.9.2020 (dvacátého prvního září
roku dva tisíce dvacet), se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 1020/2020, sepsaným dne
21.9.2020 (dvacátého prvního září roku dva tisíce dvacet), který je uložen ve sbírce notářských zápisů
Mgr. Václava Vody, notáře v Praze. --------------------------------------------------------------------------------------V Praze dne 21.9.2020 (dvacátého prvního září roku dva tisíce dvacet). ---------------------------------------

Mgr. Václav
Voda

Podepsal Mgr. Václav Voda
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